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73-17/2012. 
Jegyzőkönyv 

 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én 15 órakor megtartott soros 

üléséről. 
 
 

Határozat száma: Tárgy: 

164/2012.(IX.17.) 
KEOP-1.1.1/B/10-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
továbbfejlesztése” tárgyú pályázathoz létrehozott Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 

165/2012.(IX.17.) A Herédi Általános Iskola 2011/2012-es tanév szakmai munkájáról szóló 
beszámoló elfogadása 

166/2012.(IX.17.) A Herédi Általános Iskola udvari tanterem bejáratához előtető kiépítéséről 
167/2012.(IX.17.) Szándéknyilatkozat a Herédi Általános Iskola működtetéséről 

168/2012.(IX.17.) A Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2011/2012-es tanév szakmai 
munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

169/2012.(IX.17.) Az önkormányzat és intézményei 2012. I. félév pénzügyi helyzetéről és 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

170/2012.(IX.17.) Hatvan Körzete Kistérség Többcélú Társulásban végzett 2012. I. félévi 
munkáról szóló beszámoló elfogadása 

171/2012.(IX.17.) Juhász kupa pályázat záró rendezvényéhez és nyilvánosságra 
többletelőirányzat biztosítása 

172/2012.(IX.17.) Fogászati rendelő nyitva tartási idejének módosítása 
173/2012.(IX.17.) Három Grácia Bt. helység bérbeadás iránti igényéről 
174/2012.(IX.17.) A település közterületein kiszáradt fák kivágásáról 
175/2012.(IX.17.) Kolozsvári utcai fapótlásához szakértői vélemény és árajánlatok kéréséről 

176/2012.(IX.17.) Herédi Napközi Otthonos Óvodában SNI gyermek ellátásához fedezet 
biztosítása 

177/2012.(IX.17.) Körjegyzőség bérelőirányzat emeléséről 
 
 
 
 
Heréd, 2012. október 2. 
 
 
 
 
 
 
Kómár József                Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester                   körjegyző 
 
 
 
 
 
 
Csabáné Szabó Erika 
jegyzőkönyvvezető   
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73-17/2012. 
J e g y z ő k ö n y v  

 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-i soros üléséről. 
 
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János, 

Kerestély Gyula, Orbán Gábor, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők. 
 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző; 
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző; 

 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 7 fő jelen van. 
Javaslatot tesz, a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalási sorrendjének 
módosítására. A meghívóban első napirendként a zárt ülés szerepelt, mely lekerül a nyilvános ülés 
végére. A nyilvános ülés egyebek napirendjében szereplő KEOP pályázattal kapcsolatban 
meghozott döntés módosításáról szóló döntés felkerül első napirendi pontba. Ezt követi majd az 
intézmények szakmai beszámolója, az önkormányzat 2012. évi költségvetés módosítása és a többi 
napirendi pont. 
Megkérdezi a képviselőktől van-e valakinek más javaslata? Mivel nincs, a módosított napirendet, 
szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a napirendi pontok tárgyalásával az 
elhangzott módosításokkal egyhangúan egyetértett. 
 
 

I. Napirendi pont 
 

KEOP pályázattal kapcsolatban meghozott döntés módosítása 
 

Kómár József polgármester 
 

Az augusztus 31-i rendkívüli ülésen döntött a Képviselő-testület, hogy csatlakozik a KEOP 
pályázathoz, elfogadta a létrehozni kívánt Társulás Társulási Megállapodását. A mostani módosítás 
oka, hogy Lőrinci és Ecséd nem csatlakozott a Társuláshoz, így ki kell őket venni az eredeti 
megállapodásból. Tudomása szerint Ecsédnek a kommunális és a szelektív hulladékgyűjtésre is 
hosszú távú, 20 évre megkötött szerződése van az AVE Kft.-vel. Lőrinci pedig önállóan kívánja 
ellátni ezt a feladatot. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A hulladékgazdálkodási törvény 5 évre lehet hulladékszállításra szerződést kötni. Ismerteti a 
határozati javaslat szövegét a Képviselő-testülettel. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Hulladékszállítással kapcsolatban tudunk már valami konkrét dolgot? Utolsó információ ezzel 
kapcsolatban az volt, hogy 2013. január 1-jétől változni fog a jogszabály. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Bio-Pannónia Kft.-vel év végéig szólt a hulladékszállításra megkötött szerződésünk, de nem tudta 
vállalni a szolgáltatás ellátását, ezért szerződésbontás után az átmeneti időre a Hatvani 
Városgazdálkodási Zrt. kötöttünk szerződést. A jogszabály arra ad lehetőséget, hogy a megszűnt 
közszolgáltatás után 6 hónapra, az átmeneti időre ideiglenesen kössünk közszolgáltatási szerződést. 
Az előző ülésen már polgármester úr említette, hogy a hatvani önkormányzat tervei közt szerepel, 
hogy létrehoz egy nonprofit Kft.-t, mely kimondottan hulladékszállítással fog foglalkozni. Ha ennek 
az új cégnek a herédi önkormányzat is tagja lesz, akkor a közbeszerzési törvény szerint mentesül a 
hulladékszállítási közbeszerzés kiírásától, hiszen egyazon személy lenne a pályázatot kiíró és a 
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pályázó is. Így már csak azt kell mérlegelni, hogy ez az új cég képes lesz-e a mostani árakon 
elszállítani a hulladékot. A Hatvani Városgazdálkodási Zrt. megküldte a közszolgáltatási szerződést 
és ugyanazon feltételek mellett szállítja 2012.12.31.-ig a hulladékot, mint a Bio-Pannónia Kft. 
szállította. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Magával a hulladékszállítással kapcsolatban volt arról szó, hogy talán létre is jött egy állami cég, 
mely próbálja kiszorítani a külföldi tőkét a hulladékszállításból. Erről konkrétabbat lehet már tudni? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

2013-től hulladékszállítási közszolgáltatást csakis önkormányzati tulajdonban lévő cég végezhet. 
De hogy pontosan mi lesz 2013-től azt még nem tudjuk. Azt azért a hulladékszállításra kötendő 
közszolgálati szerződésekben rögzíteni kell, hogyha a jogszabály megváltozik, a felek vita nélkül 
megszüntethetik a közszolgáltatási szerződést. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató megérkezett az ülésre. 
 

Kómár József polgármester 
 

Hatvan keményen dolgozik azon, hogy egy teljesen független céget hozzon létre, mely képes lesz a 
hulladékszállításra. Ha ebbe a cégbe a herédi önkormányzat egy jelképes összeggel belép, akkor 
mentesül a hulladékszállítási közbeszerzés alól. Arra kaptak még a polgármesterek ígéretet, hogyha 
beindul a szelektív hulladékgyűjtés, akkor közel 15-20 %-al olcsóbb lesz a hulladékszállítási díj. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előző ülésen elmondta a polgármester úr, hogy Hatvan szeretne kilépni a Heves Megyei 
Regionális Társulásból, és arra kérik a kistérségi polgármestereket, hogy tartsanak Hatvannal.         
A „hejőpapi” társulásból az önkormányzat nem tud egyszerűen kilépni. Ugyanis ha kilép, akkor 
igen jelentős kártérítést kell fizetnie a „hejőpapi” társulásnak. Javasolja, hogy inkább arról az 
oldalról kellene megközelíteni a dolgot, hogy a társulás a szerződésben foglaltakat teljesítette-e a 
másik fél. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az AVE több, a szerződésben szereplő feladatot nem valósított meg. A társulásban szereplő 84 
település közül már 28 település jelezte, hogy ki szeretne szállni ebből a társulásból, melyhez 
pertársaságot is hajlandóak létrehozni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A közgyűlésen kell határozottan fellépni a társult önkormányzatoknak, hiszen az hogy mennyi 
legyen az átrakói díj a társulás közgyűlése szavazza meg. Minden díjváltozást a közgyűlésen 
fogadnak el. 
 

Kómár József polgármester 
 

Érsek Zsolt volt hatvani polgármester vitte bele ebbe a tárulásba az összes kistérségi 
önkormányzatot. Egyedül Petőfibánya lépett ki a társulásból, mert az akkori polgármester úr olyan 
információkkal rendelkezett, mellyel mi nem. Akkor azt mondták, hogy minden kisebb 
szeméttároló megszűnik, a működési engedélyét nem fogják meghosszabbítani. Most sorba kapják 
meg ezek a kis szemétlerakók a működési engedélyt. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A hulladéklerakói szerződésben szerepel a 300 kg/fő/év elvárt hulladékmennyiség. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a KEOP-1.1.1/B/10-11 
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” tárgyú pályázathoz 
létrehozott Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, szavazásra teszi. 
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A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

164/2012.(IX.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy KEOP-1.1.1/B/10-11 
kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
továbbfejlesztése” tárgyú pályázat benyújtása érdekében létrehozott Társulás 
158/2012.(VIII.31.) képviselő-testületi határozattal elfogadott társulási 
megállapodását a tagok változására tekintettel az alábbiak szerint módosítja: 
- Lőrinci Város Önkormányzata és Ecséd Község Önkormányzata a tagok közül 

kikerül,  
- a Preambulum 3. bekezdésében a „további 13 településsel...” szövegrész helyett 

„további 11 településsel...” szövegrész kerül  
- a VIII./3, a Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezések akként módosulnak, 

hogy Lőrinci Város Önkormányzata helyett Petőfibánya Község Önkormányzata 
delegálhat tagot a Felügyelő Bizottságba. 

 

Felhatalmazza a Testület Kómár József polgármestert a módosított társulási 
megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

II. Napirendi pont 
 

Beszámoló az Általános Iskola 2011/12 tanévi szakmai munkájáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti Lőrincz Mária iskolaigazgatót. Az iskola által megküldött igen részletes beszámolót 
küldtük ki a képviselőknek. Megkérdezi Lőrincz Mária iskolaigazgatót kívánja-e kiegészíteni a 
megküldött beszámolót? 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

A beszámoló az éves munkájukról szóló beszámoló szűk összefoglalása, melyet minden évben el 
kell készítenie az iskolának. Egy-két nyári dologgal és a tanévindítással szeretné még kiegészíteni a 
beszámolót. 
A 2012/2013-as tanévben két első osztályt indítottak azonos feltételekkel a Képviselő-testület 
döntésének megfelelően. A korábban meghozott döntés alapján az iskolaudvari ideiglenes tantermet 
átalakították osztálytanteremmé, mely változások 1.133 eFt-ba kerültek. A nyáron sikerült még saját 
költségvetésben történő előirányzat átcsoportosítással két tanterem világítás korszerűsítését 
megvalósítani. 
Augusztus 22-én és 24-én voltak a pótvizsgák, melyen 21 tanuló vett részt és 2 fő nem jelent meg,   
6 főnek nem sikerült eredményes vizsgát tenni, így évfolyamismétlésre szorul. Az iskola 
tanulólétszáma évnyitáskor 204 fő volt, melyből ingyenes tankönyvben 113 fő részesült. Napközi 
ellátást 26 fő kért, jelenleg 29 fő napközis van. Étkezést igénylők összlétszáma 97 fő, melyből 
ebédet 29 fő, napi háromszori étkezést 68 fő részére biztosítanak. Az összes étkezőből 48 fő    
100%-os, 20 fő 50 %-os támogatású és 29 fő teljes térítési díjon étkezik. 
A mindennapos testnevelés óra az alsó tagozaton már 6 éve szerepel a Pedagógiai Programjukban, 
de a jogszabályi változásnak megfelelően augusztus 30-án módosították az iskola Pedagógiai 
Programját. A nevelőtestület a mindennapos testnevelés órát már akkor üdvözítette. Így az első 
osztályban történő bevezetés nem okozott problémát, az ötödik évfolyam részére a kötelező 
testnevelés óraszám miatt 2 órával kellett emelni az ötödik osztály óraszámát. 
Több elköltözés illetve más oktatási intézménye történő elmenés, valamint beköltözés is volt, így a 
204 fős nyitólétszámhoz képes jelenleg az iskola tanuló létszáma 205 fő. 
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A 2012. január 1-én hatályba lépett az új köznevelési törvény, melynek egyes részei most 
szeptember 1-jétől hatályosak. Az iskola igyekszik a jogszabályváltozást nyomon követni. Sajnálja 
viszont, hogy a köznevelési jogszabály végrehajtási rendelete csak valamikor szeptember elején 
jelent meg. Úgy gondolja, hogy gördülékenyen indult a 2012/2013-as tanév. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

A herédi iskolában is lesz iskolaköpeny? 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Nem tervezzük a kötelező iskolaköpeny bevezetését. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri Lőrincz Mária iskolaigazgatót, hogy a szünet után tájékoztassa a Képviselő-testületet az 
iskola pályázati lehetőségéről valamint az udvari tanterem bejárati ajtó fölé előtető kiépítéséről. 
 

Kómár József polgármester 7 perc szünetet rendel el. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Az iskola szeretet volna az „innovatív iskolák fejlesztése” TÁMOP-os pályázaton indulni, melynek 
keretében szakmai továbbképzésre, egészségnevelési programok lebonyolítására és további 
interaktív táblák beszerzésére pályázhatott volna. Sajnos ezen a pályázaton az iskola nem tud 
indulni, mert hiába tolták ki a benyújtási határidőt a benyújtott pályázatokat a benyújtás 
sorrendjében bírálják el. 
A nyár folyamán az udvari ideiglenes tanterem átalakításakor szembesültek azzal a ténnyel, hogy a 
bejárati ajtó igen rossz állapotban van, ezért előirányzat átcsoportosítással sikerült az ajtót 
kicserélni. Az udvari tanterem ettől az évtől kezdve rendes tanteremként funkciónál. Az iskola 
fekvése miatt ez az ajtó az időjárás viszontagságainak nagyon ki van téve valamint az ajtó előtt lévő 
három lépcsőfok télen balesetveszélyes lehet, ezért szeretné az iskola, ha az ajtó fölé előtető 
kerülne. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az előtető kiépítésre már nincs az iskolának fedezete? 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Megnézheti, hogy áll az iskola költségvetése. De azt sem tudja, hogy mennyibe kerül egy előtető 
építése. 
 

Kómár József polgármester 
 

Beszélt erről Bóna András közmunkással, aki szerint a másik oldalon lévő előtetőhöz hasonló 
előtető kiépítése kb. 200.000-220.000 Ft-ba kerülne. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Lehet, hogy akkor több árajánlatot kellene bekérni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Szeretné tájékoztatni az iskolaigazgatót, hogy az ÁSZ ellenőrzés alkalmával az ellenőrök keresték a 
100.000 Ft alatti munkák előzetes felmérését, azaz a munka elvégzésének indokoltságát. Javasolja, 
hogy az iskola készítessen előzetes költségbecslést az elvégezendő munkára és azután kérjen rá 
árajánlatot. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Az iskola összes számláját neki kell aláírni és biztos abban, hogy az elvégzett munkák vagy a 
beszerzett áruk mind indokoltak voltak és csak valóban annyit vásároltak amennyi a munka 
elvégzéséhez kell. 
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György Istvánné alpolgármester 
 

Javasolja, hogy Bóna Andrással készítessen az iskola költségbecslést. 
 

Kómár József polgármester 
 

Kérdés még, hogy akarunk-e rá csatornát vagy sem? 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

A főbejárati ajtó készítésekor is figyelembe kellett venni, hogy összhangban legyen az iskola 
épületével valamint a szemben lévő tornaterem épületével. Mindenféle megoldás érdekli, de nem 
javasolja, hogy az előtetőnél oszlopos tartók legyenek mind a gazdasági bejáratnál, mert az a 
gyerekek részére veszélyes, mivel könnyen nekiszaladhatnak, valamint közel van a kapu is és így 
esetleg nagyobb autóval az udvar megközelíthetetlen lenne utána. Javasolja, hogy akkor több 
variációra kérjenek költségbecslést. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Képviselő-testület miután elfogadta a beszámolót egy külön határozatba dönthet az előtetővel 
kapcsolatban. 
A nagykökényesi Képviselő-testület már elfogadta az iskola szakmai beszámolóját. Kérdezi Lőrincz 
Mária iskolaigazgatót, hogy a jövő évi működtetéssel kapcsolatban van-e információja? Igaz, hogy 
módosult a köznevelési törvény, de abban csak annyi szerepel, hogy az önkormányzatoknak 
szeptember 30-ig elvi döntést kell hozniuk az iskola megtartásával kapcsolatban és október 31-ig 
pedig a 3.000 fő alatti településeken arról kell dönteni, hogy meg kívánja-e tartani iskoláját, a 3.000 
fő feletti településeknek pedig arról kell nyilatkozni, hogy ha nem tudja, miért nem kívánja 
működtetni iskoláját. A törvény szerint 2013. január 1-jétől kezdődően két hónap áll az 
önkormányzat rendelkezésére, hogy felülvizsgálja társulási megállapodásait. A másik kérdés pedig 
az, hogy a lakosságlétszámnál csak a gesztor önkormányzat lakosságszámát kell figyelembe venni 
vagy a társult önkormányzatok lakosság létszámát is, mert akkor mi is a 3.000 fő feletti 
településekhez tartozunk. Érdekesnek találja továbbá, hogy semmilyen finanszírozási adat nincs 
még az iskolákkal kapcsolatban, így kérdezi milyen alapon tud dönteni a Képviselő-testület az 
iskola működtetéséről, ha nem érzelmi alapon. Az önkormányzatnak december 31-ig felül kell 
vizsgálni az összes alapító okiratát és a változásokhoz kell igazítani. A későbbiekben a 
működtetésről évente, március 31-ig kell döntenie az önkormányzatoknak. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

A köznevelési törvény augusztusi módosításában szerepel, az iskola fenntartásának kérdése. Ott 
teljesen különválik a fenntartó és a működtető. Fenntartó az állam, mely tartalmazza a szakmai 
irányítást is, ezért a kerületi tanfelügyelet lesz a felelős. A tankerületek a kialakítása párhuzamosan 
folyik a közigazgatás átalakításával. Az iskola működtetésében vállalhat feladatot az önkormányzat 
és itt szerepel a 3.000 fő lakosságszám. Minden önkormányzatot át fognak világítani és az 
átvilágítás eredményétől fog függni, hogy maradhat-e az iskola az önkormányzatnál vagy sem. 
Kétszer jártak ezzel kapcsolatban értekezleten, ahol az értekezlet végén volt lehetőség kérdéseket 
feltenni az előadónak. Megkérdezték, hogy ahol most intézményfenntartói társulásban működik az 
iskola ott mi a teendő. A lakosságszám meghatározásánál azt a választ kapták, hogy csak a gesztor 
önkormányzat lakosságszámát veszik figyelembe, de természetesen tovább működhetnek 
társulásban az iskolák, mert ők nem önkormányzatokban gondolkodnak, hanem intézményekben. 
Ha majd kialakulnak a járások ott is az iskola hovatartozásánál a gesztor önkormányzatot fogják 
alapul venni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Heréd 3.000 fő alatti település, így azt fogják nézni, hogy képesek vagyunk-e ezt a feladatot ellátni. 
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Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Az Oktatási Hivatal az iskola infrastruktúrájával kapcsolatban teljes körű felmérést fog végezni, 
mely október 31-ig elkészül, mire a központok felállnak. December 31-ig az intézményeknek is 
felül kell vizsgálniuk Pedagógiai Programjukat, úgy ahogy az önkormányzatnak az alapító okiratait. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az önkormányzatok átvilágításánál azt fogják figyelembe venni, hogy az önkormányzat az elmúlt 3 
évben ÖNHIKI-s volt-e, milyen hitelei vannak és az utóbbi 3 évben voltak-e finanszírozási 
problémái – működéssel, bérrel kapcsolatban. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az önkormányzatnak csak folyószámla hitele volt a pályázat útján megvalósított feladatokra, de 
mihelyt megérkezett a támogatás rendeztük folyószámlahitelünket. 
Az önkormányzatnak minden évben kell majd nyilatkoznia, hogyan kívánja tovább működtetni az 
iskolát. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

A köznevelési törvényben szerepel, hogy az önkormányzatok minden év május 31-ig 
megváltoztathatják előző évi döntésüket az iskolával kapcsolatban. 
 

Kómár József polgármester 
 

A tervek közt az szerepelt, hogy a tanárok bére és a tanításhoz szükséges eszközök beszerzése megy 
át a járásokhoz. Utolsó információi szerint a tanításhoz szükséges eszközbeszerzések kikerültek 
ebből. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

A módosított köznevelési törvény is változni fog még az ősz folyamán, mert jelen pillanatban az 
iskolaigazgató a munkáltatója a pedagógusoknak, de azt biztosan tudja, hogy ez meg fog változni, 
mert a munkáltató jogok a központban lesznek. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Hogyan fog tudni az iskolaigazgató fegyelmet tartani, ha nem lesznek munkáltató jogai? 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Ezt azzal magyarázzák, hogy az intézmények a jövőben ugyan önálló jogi személyek lesznek, de 
önálló költségvetéssel nem fognak rendelkezni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az iskola eddig sem volt önállóan gazdálkodó intézmény, mindig az önkormányzattól kapta a 
finanszírozást, leosztott pénzzel gazdálkodott. 
 

Kómár József polgármester 
 

Akkor házi pénztára nem is lesz az iskolának? Ha pedig lesz, honnan lesz benne pénz? 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Azt mondják, hogy lesz házipénztára az iskolának.  
 

György Istvánné alpolgármester 
 

A Lesznai Anna Iskola már így működik. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Az utolsó értekezleten, azt mondták, hogy tisztán szakmai irányítást fog végezni az iskolaigazgató. 
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Kómár József polgármester 
 

Úgy értesült, hogy a járások Oktatási Irodájában 6 fő lesz összesen. Az egész pénzügyet a járási 
iskolákra egyetlen ember fogja csinálni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Most szeptember 30-ig elvi döntést kell hoznia az önkormányzatnak. De ehhez szüksége lenne az 
önkormányzatnak olyan információkra, melyből ki tudja számítani, hogy működtetni tudja-e az 
intézményét. 
 

Kómár József polgármester 
 

Tudjuk, hogy fognak elvonni állami támogatást az önkormányzatoktól, de hogy milyen mértékű 
lesz az elvonás, azt még nem tudjuk. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Pénteken voltak a polgármester úrral a járásokkal kapcsolatosan egy megbeszélésen, ahol 
elmondták, hogy a rendelkezésre álló kevés információ miatt a Képviselő-testület csakis érzelmi 
alapon tud még dönteni az iskola sorsáról. Azt a választ kapták erre, hogy a közigazgatásnak és a 
közoktatásnak át kell esnie ezeken a változásokon, mert ezeknek a változásoknak már a 
rendszerváltáskor végbe kellett volna mennie. 
Az iskola fenntartása miatt az önkormányzat költségvetése viszont nem mehet mínuszba. Nem 
tudjuk még hogyan fog működni a finanszírozás, konkrét számok hiányában az iskola kérdésében 
most még nem tud dönteni a Képviselő-testület. 
 

Kómár József polgármester 
 

Utolsó kistérségi ülésen megkérdezték Szabó Zsolt országgyűlési képviselőtől, hogyan fog tovább 
működni az önkormányzat és az iskola. Azt mondta, hogy a 2013-as évben a költségvetésekből nem 
lesz fejlesztés az önkormányzatoknál. Felvetődött a kérdés, hogy akkor mitől fog fejlődni a falu? 
Azt az információt kapták erre, hogy pályázat keretében lehet majd fejleszteni, melyhez 
megelőlegezni az állam az önerőt. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Fontos kérdés még, hogy Nagykökényes és Kerekharaszt mit fog mondani az iskola további közös 
fenntartásával kapcsolatban. 
 

Kómár József polgármester 
 

Más probléma is felvetődik a Herédi Általános Iskolával kapcsolatban, mert nemcsak a társult 
településről járnak gyerekek az iskolába, hanem pl.: 17 gyermek Erdőtarcsáról. A társult 
polgármesterekkel már beszélgettek róla, hogy meg kellene hívni őt is az egyeztető tárgyalásra. Ha 
összeülnek a Képviselő-testületek, hogy döntsenek az iskola további sorsáról most még nem tudnak 
dönteni, mert nincs semmilyen információnk arra vonatkozóan, hogy az iskolát milyen formában 
fogjuk tudni finanszírozni. Az elvi nyilatkozatot meghozhatjuk, az még nem jelent semmilyen 
kötelezettséget, majd az október 31-i döntés fog számítani. A társult két polgármesterrel beszélt 
eddig, ők is azt szeretnék, ha megmaradna az iskolánk. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Így kellene nyilatkozni majd akkor is, amikor az iskolai költségvetéshez az önerőt kell biztosítani. 
Eddig az iskolai étkeztetéséhez egyik önkormányzat sem adott hozzájárulást, azt csak a gesztor 
önkormányzat finanszírozta. A konyha gazdaságosságának ellenőrzésekor a belső ellenőr elmondta, 
és le is írta, hogy az iskolás gyermekek étkeztetését a három önkormányzatnak közösen kellene 
finanszírozni hasonlóan az iskola működtetéséhez. 
 

Kómár József polgármester 
 

A finanszírozást továbbra is gyermeklétszám arányosan kell megfizetnie a társult 
önkormányzatoknak. 
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Papp Ákos képviselő 
 

Mindenképp közös érdekünk, hogy az önkormányzatnak legyen iskolája. Javasolja, hogy 1 évre 
mindenképp vállaljuk az iskola fenntartását, és ha esetleg nem tudunk a fenntartásról gondoskodni 
jövőre átadjuk az államnak. 
 

Román Ernő gazdálkodási üi. 
 

A költségvetési rendelet 5. melléklete tartalmazza az iskola gazdálkodását. Ezen felül el szeretné 
mondani, hogy az iskola részt vesz az ingyenes tej programban, melynek keretében minden tanuló 
ingyen kapja a tejet minden nap, valamint az alsó tagozaton valamennyi tanuló minden nap kap 
ingyen gyümölcsöt. E két feladat teljes lebonyolítását az iskola végzi. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Az ingyen gyümölcs keretében mindig idényjellegű gyümölcsöt kapnak a tanulók most körtét, 
szilvát és nektarint. Az ingyen tejjel kapcsolatban elmondja, hogy sok tanulónk csak az iskolában 
jut tejhez, de tapasztalataik alapján a felső tagozatos tanulók nem sokra értékelik ezt a lehetőséget. 
 

Kómár József polgármester 
 

Megkéri Lőrincz Mária iskolaigazgatót, hogy tolmácsolja a nevelőtestület felé, hogy a Képviselő-
testület megköszöni az eddig végzett munkájukat. Külön szeretné megköszönni azon iskolai 
dolgozók munkáját, akik részt vettek a szeptember 8-i rendezvények lebonyolításában. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület az iskolával kapcsolatban hozzon három határozatot egyik 
szóljon az iskolai szakmai beszámolóról, a második legyen az iskolai előtető építéshez fedezet 
biztosítása és a harmadik pedig legyen az iskola fenntartásáról szóló elvi nyilatkozat. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Köszöni szépen a részletes beszámolót. Arra szeretné csak kérni az iskolaigazgatót, hogyha az 
ünnepségen nem sikerül a hangosítással megoldani a Szózat eléneklését, akkor az énekkar 
segítségével énekeljük el azt. Mándoki atya nagyon szívesen fog segíteni az előéneklésben, mert a 
Jobbik rendezvényein is őt szokták felkérni erre. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Az iskola hangosításával kapcsolatban vannak problémák, melyet ígér, hogy hamarosan meg 
fognak oldani. De mivel a Szózat dallama igen nehéz ezért nem meri az énekkart vezető tanárnő 
elénekeltetni az énekkarral. 
Szeretné ő is megköszönni a Hivatal minden dolgozójának munkáját és a segítőkész hozzáállást. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Általános Iskola 
2011/2012-es tanév szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

165/2012.(IX.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Általános 
Iskola 2011/12-es tanévi szakmai munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta 
és elfogadta. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy az intézményvezetőt a 
határozatról értesítse. 

 

Felelős: Körjegyző 
Határidő: 15 nap 
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Kómár József polgármester 
 

A Herédi Általános Iskola udvari tanterem bejárati ajtó fölé való előtető építéséhez fedezet 
biztosítását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

166/2012.(IX.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Általános 
Iskola udvari tanterme új bejárati ajtajának és a lépcső téli síkosodástól 
védelme érdekében elhatározza nem építési engedélyköteles előtető létesítését, 
melyhez a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére 250.000 Ft 
többletfinanszírozást biztosít. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

Kómár József polgármester 
 

A Herédi Általános Iskola fenntartásáról szóló szándéknyilatkozatot, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

167/2012.(IX.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Herédi Általános 
Iskola Intézményfenntartó Társulás -3000 főt meg nem haladó lakosságszámú- 
székhely önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
97 § (24) bekezdése a) pontja alapján szándékát nyilvánítja az állami 
intézményfenntartó központnak arról, hogy a következő naptári évben kezdődő 
tanévtől a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a Herédi 
Általános Iskola működtetését az államtól képes átvállalni. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület Kómár József polgármestert az elvi 
nyilatkozat megtételére. 

 

Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

 

Orbán Gábor képviselő 
 

Az október 23-i ünnepséggel kapcsolatban szeretné megkérdezni, hogy lehetőség lenne-e arra, hogy 
az Emlékparkban az ’56-os kopjafa avatásában az iskola is részt vegyen? 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Az iskola minden október 23-i megemlékezésre készül, mert az önkormányzat mindig felkéri az 
iskolát az ünnepség megszervezésére, melyet az ünnepnap előtti utolsó tanítási napon szoktunk 
megrendezni. Magán az ünnepnapon nem biztos, hogy minden gyerek részt tud venni, mert az 
iskola nem kötelezheti rá mivel ünnepnap. Nem fontos, hogy minden egyes október 23-i ünnepségre 
az iskola készítsen műsort, hiszen van a községnek több olyan elballagott tanulója, aki nagyon 
szívesen szerepelne ilyen ünnepségen, ha felkérnék. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nagykökényesen ebben az évben a március 15-én megtartott ünnepségen a faluban élő már az 
általános iskolából elballagatott fiatalok tartották a műsort és nagyon szépre sikerült a 
megemlékezés. Heréden Szabó Gábor közművelődési előadó is bevonható ebbe a feladatba. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató elköszön és távozik az ülésről. 
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető megérkezett az ülésre. 
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III. Napirendi pont 
 

Beszámoló a Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2011/2012-es tanév szakmai munkájáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezetőt. Az óvoda által megküldött beszámolót is teljes 
egészében kiküldtük a képviselőknek. Megkérdezi Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezetőt, hogy 
kívánja-e kiegészíteni a szakmai munkáról szóló beszámolót? 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

A beszámolót nem kívánja kiegészíteni viszont tájékoztatni szeretné a Képviselő-testületet, hogy az 
óvoda szakmai beszámolóját a nagykökényesi Képviselő-testület is megtárgyalta, melyen 
természetesen ő is jelen volt. Az egyik nagykökényesi képviselő folyamatos kérdéseket tett fel neki 
és a tagóvoda vezetőnek. Ezek a kérdések sok esetben nem kapcsolódtak a szakmai beszámolóhoz. 
Ez a képviselő bírálta a tagóvoda vezető szakmai munkáját, mely szakmai munka bírálása 
véleménye szerint az ő kompetenciája, abba a képviselőnek nincs beleszólása. Sajnálja, hogy a 
nagykökényesi polgármester úr teret adott ennek a képviselőnek a sértegetésre. Úgy gondolja, hogy 
egy képviselőnek a falu érdekeit kellene képviselnie. A jegyző asszonytól pedig el szeretné kérni a 
nagykökényesi ülés hanganyagát. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Hanganyagot nem biztos, hogy fog tudni adni az a jegyzőkönyvvezető munkáját segíti.                   
A jegyzőkönyv a tanácskozás lényegét kell, hogy tartalmazza, de Podonyiné Anikó igen részletes és 
pontos jegyzőkönyvet szokott készíteni. Azt tudja felajánlani, hogy az elkészített jegyzőkönyvből 
az óvodai napirendről kap kivonatot. 
Hogy kinek mi sértő, az változó. Az, aki részese a dolognak az mindig máskép látja, mint egy 
kívülálló. A nagykökényesi Képviselő-testület 2 igen szavazattal és 2 tartózkodással nem fogadta el 
az óvoda szakmai beszámolóját. Ez a képviselő nem utasította el a beszámolót, hanem tartózkodott, 
mely szerinte nem volt sértő. A polgármester úr pedig már a napirendek tárgyalása előtt jelezte, 
hogy mivel a beszámolók később érkeztek meg és őneki családi elfoglaltsága volt így nem tudta 
kellő részletesen átolvasni a megküldött beszámolókat, ezért csak tartózkodással tud szavazni a 
beszámolókról. Véleménye szerint a képviselő által feltett kérdések nem voltak sértegetőek, sem 
rágalmazók. Gáspár polgármester úr azt is elmondta, hogy elvárja a tagóvodától, hogy lojális legyen 
a fenntartó önkormányzattal szemben. 
Az viszont tényleg nem tartja ő sem helyesnek, ha a nagykökényesi szülői értekezleten a szülőket 
azzal rioggatják, hogy az óvodai udvari játékok felülvizsgálata során többet balesetveszélyesnek 
nyilvánított a kistérségi felülvizsgáló és a nagykökényesi önkormányzat ezek ellen nem tett semmit. 
A nagykökényesi óvodai udvari játékok felülvizsgálatát ugyanaz az ember végezte, aki itt járt 
Heréden is. Ezt az embert Kómár polgármester úr elküldte, mert jószerivel a herédi óvoda és a 
játszótér összes játékát is balesetveszélyesnek minősítette volna. Ezt követően felkértünk egy 
abasári céget, amely rendesen felmérte az udvari játékok állapotát és még abban is segített, hogy 
hogyan tudja az önkormányzat javítani a balesetveszélyes részeket. Úgy gondolja, hogy a Kistérség 
által kiküldött szakértő véleményét nem biztos, hogy ismertetni kellett volna a szülőkkel. A 
nagykökényesi Képviselő-testület javasolta, hogy a nagykökényesi önkormányzat is vegye fel a 
kapcsolatot ezzel az abasári céggel és készítessen velük felülvizsgálatot. Gáspár polgármester úrnak 
az fájt, hogy a szülők rioggatva lettek és egyben a nagykökényesi önkormányzatot is lejáratták, mert 
most úgy néz ki a dolog mindha a nagykökényesi önkormányzatot nem érdekelné az óvoda udvari 
játékainak állapota. 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Gáspár polgármester úr nem volt a szülői értekezleten, akkor hogy állíthat dolgokat melyek nem is 
ebben a formában hangzottak el. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem lett volna egyszerűbb, ha a tagóvoda meghívja Gáspár polgármester urat arra a szülői 
értekezletre? 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Már többször kérte Gáspár polgármester urat, hogy fejezzék be ezeket a dolgokat, hogy próbáljanak 
meg együtt dolgozni. Az óvónők idegesen járnak dolgozni, mert úgy érzik folyamatosan figyelve 
vannak. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha a viszony nem rendeződik, az a tanácsa, hogy mindent dokumentálni kell, írásos kérdésre 
írásbeli választ adjanak. 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Igen mindig mindent levélben kérnek, most például a tagóvoda vezető kérte a konyha tisztasági 
festését. Lehet, úgy érzi Gáspár polgármester úr, hogy követeli a munkák elvégzését, de ők csak az 
előírásnak próbálnak megfelelni. 
Gáspár polgármester úr sérelmezte, hogy miért a konyhai dolgozó vette le a gyermeket a 
mászókáról? A gyerekek az udvaron játszanak, nem állhat ott minden egyes gyermek mögött az 
óvónő. Miért baj, hogy a konyhai dolgozó vette le a gyermeket? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A herédi Képviselő-testület nem tudja pontosan, hogy mi is történt ott. Gáspár polgármester úr azt 
mondta, hogy saját szemével látta, hogy a két óvó néni és a dajka az udvaron ülve beszélgetett, 
miközben egy 2,5 éves kisfiú felmászott az udvaron lévő mászókára. Az óvó néni mikor ezt 
meglátta rászólt a gyermekre, hogy nem másszon fel. Gáspár polgármester úr azt sérelmezte, hogy 
ennél többet kellett volna tennie az óvó néninek. A végén pedig a konyhai dolgozó vette le a 
gyermeket, holott polgármester úr szerint ez az óvó nénik feladata lett volna. 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Azt is el kell mondani még, hogy ezután bement a polgármester úr a konyhai dolgozóhoz és 
ráparancsolt, hogy neki a konyhában a helye. Mivel a nagykökényesi óvoda létszáma minimális, így 
csak úgy tudnak ott dolgozni, hogy kölcsönösen együttműködnek egymással a dolgozók. Volt már 
arra is példa, hogy késett a konyhai dolgozó és az óvó néni készítette el a reggelit és addig egy 
nagymama vigyázott a gyerekekre, mert egyszerre két helyen egy óvónő nem tud lenni. Milyen 
érdekes, erről nem tudott senki csak ők. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Sérelmezte azt is Gáspár polgármester úr, hogy az áprilisi ülésen jelzett problémára nem kapott 
írásos választ arról, hogy valóban csak a dajkára voltak-e a gyerekek egy időre bízva. 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Valóban nem írásban lett a jelzett probléma megválaszolva. Mivel ő sem tudott a dologról az ülés 
után, amikor hazament felhívta a tagóvoda vezetőt és megkérdezte tőle, hogy mi történt az 
óvodában. A tagóvoda vezető beszámolt neki a történtekről és ő akkor kérte a tagóvoda vezetőt, 
hogy másnap személyesen mondja el Gáspár polgármester úrnak ugyanazt, amit neki elmondott. A 
tagóvoda vezető másnap megkereste a polgármester urat, és bár más ügyből kifolyólag kereste fel, 
de tájékoztatta az előző napi eseményekről is. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Hangsúlyozza még egyszer, hogy jobb, ha minden dokumentálva van. 
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Orbán Gábor képviselő 
 

Az elmondottak alapján mind a két fél kisarkosítva látja a dolgokat. Az lenne a legjobb, ha 
leülnének egymással szemben és megbeszélnék az összes problémájukat, mert ennek így sosem lesz 
vége. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Az óvodavezető örült, amikor Gáspár polgármester urat megválasztották polgármesternek. 
Polgármester úr elment az óvodába, hogy megbeszéljék a továbbiakat, felajánlotta segítségét a 
tagóvodának. 
 

Kómár József polgármester 
 

Ismeri az esetet az elejétől a végéig. Beszélgetett már erről Gáspár polgármester úrral is. Ezeket a 
vitákat csak úgy lehet megoldani, ha a polgármester úr elbeszélget a képviselőkkel. Teljesen 
mindegy hogy mit csinál az óvoda, mert az úgysem fog tetszeni a képviselőnek. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A képviselőknek joguk van elmondani a saját véleményüket, csak közben rágalmazó, becsületsértő 
kijelentéseket ne tegyenek. 
 

Kómár József polgármester 
 

Úgy érzi, hogy körjegyző asszony elfogult Nagykökényes javára. Gáspár polgármester úr már sokat 
enyhült. De különben meg, ha nem tetszik a mostani helyzet a nagykökényesi Képviselő-testületnek 
kezdeményezzék a szétválást és saját maguk oldják meg az óvoda kérdését, és akkor azt csinálnak 
ott, amit akarnak. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha nem lesz társulási normatíva az óvodára, akkor teljesen mindegy, hogy lesz-e társulás vagy sem. 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Nem szokott foglalkozni azzal, hogy Gáspár polgármester úr mit ír az interneten. De a volt 
gyöngyösi óvó néni ügyét teljesen közszemlén bonyolította, mely nagyon fájt az óvó néninek, mert 
félt, hogy mit fognak róla gondolni az ismerősei, az emberek. 
Már több alkalommal hívta a polgármester urat az óvodai évzáró rendezvényre, de még egyszer sem 
jött el, pedig az óvodának ez az egy hivatalos rendezvénye van. Ha rendezvényre felkérést kap a 
tagóvoda az önkormányzattól nagyon szívesen teljesítik, bár nem kötelessége az óvodának, hogy 
szerepeltesse az óvodás gyermekeket. Nem beszélve arról, hogy a szerepléshez a betanulás sok 
időbe kerül, mely a játék rovására megy, valamint sok gyermek feszélyezve érzi magát a 
rendezvényeken való szerepléseken. 
 

Kómár József polgármester 
 

Továbbra is az a véleménye, hogy az óvoda szakmai munkájába nem szabad beleszólni. Ő soha 
nem szólt bele egyik intézményvezető munkájába polgármestersége alatt. 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem fogadja el, hogy elfogult lenne a Nagykökényes önkormányzata felé, ha kellett az óvodát 
segítette problémás ügyeik megoldásában. 
Sajnálja, hogy most az elnyert vizesblokk felújítási pályázat csak a jövő nyári szünet alkalmával fog 
megvalósulni. Szerette volna, ha még az idén télen megvalósult volna. De a javaslata, mely szerint 
az átmeneti időszakra a nagykökényesi óvodások elhelyezhetőek lennének a herédi óvoda 
tornateremében nem lett kivitelezhető. 
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Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Sértőnek találta a nagykökényesi képviselő azon kijelentését is, mely szerint a nagykökényesi 
tagóvodában nem folyik olyan nevelő munka, mint az ő munkahelyén. Mi alapján tesz ilyen 
kijelentést, amikor azt sem tudja milyen szakmai munka folyik a tagóvodában? 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

A beszámolót átolvasva azt szeretné megkérdezni, hogy sikerül megoldani minden esetben belső 
helyettesítéssel az esetleges hiányzásokat? 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Igen, belső helyettesítéssel megoldják. Nem tartja ő sem jó ötletnek, hogy a felújítási munka 
évközben valósuljon meg, mert a kisgyermekeket nem szabad a megszokott környezetből 
kiszakítani. Javasolja, hogyha a pályázati határidő engedi, valamikor a nyár folyamán valósuljon 
meg. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Azért javasolta a felújítás minél előbbi megvalósítását, mert már most is volt egy elcsúszásos eset, 
őt csak a jó szándék vezérelte, amikor ezt javasolta. 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Véleménye, hogy egy vizes szakember, ha megnézi a tagóvoda vizesblokkját, alaposan átvizsgálja, 
biztos, hogy erre az átmeneti időszakra meg tudja oldani a problémát. 
 

Kómár József polgármester 
 

A tagóvoda udvari játékainak hibáiból eredő esetleges balesetekért ki tehető majd felelőssé? Ő látja, 
hogy Gáspár polgármester úr hajlik a változások felé, de valóban le kell ülni és megbeszélni a 
problémákat. Valamint kérte, hogy közölje a nagykökényesi képviselőkkel, hogy nem kötelező az 
óvodát társulási formában működtetni, de akkor Nagykökényesnek kell kezdeményezni a szétválást. 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Az óvodai játékok állapotáért az óvoda felel és egy esetleges ellenőrzés alkalmával több százezer 
forintra is megbüntethetik a nagykökényesi önkormányzatot, ha nem rendelkezik az óvoda 
megfelelő minősítéssel a játékokról. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Korábbi évben, amikor a tagóvoda teraszának felújítására pályázott Nagykökényes, mert télen 
balesetveszélyes volt a terasz a benyújtott pályázat nem nyert. Akkor ő volt a legjobban rajta, hogy 
szűntessék meg a veszélyforrást és a nagykökényesi önkormányzat saját költségen óvodai 
alapítványi támogatással megvalósította a terasz felújítást. Az elmúlt időszakban jelentős 
beruházások történtek a tagóvodán is. Úgy gondolja, hogy a tagóvoda barátságos, otthonos, ennek 
örülni kellene. 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Egy szóval sem mondták a szülőknek, hogy mennyi pénz áll a felújításra az önkormányzat 
rendelkezésére. A tavalyi szülői értekezleten ott volt Gáspár polgármester úr is és ő ott ígéretet tett 
rá, hogyha nem nyer a pályázat akkor az önkormányzat saját költségén megvalósítja a 
mosdófelújítást. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az a probléma, hogy még a tavalyi pályázatról a mai napig nem kapott az önkormányzat olyan 
értesítést, hogy nem nyert. A pályázat a mai napig úgy szerepel az ebr rendszerben, hogy „elbírálás 
alatt”. A 2012-es évben újból benyújtott pályázatunk pedig már nyert. 
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Kómár József polgármester 
 

Ezzel csak annyi probléma van, hogyha elkészül a vizesblokk felújítása a székhely herédi 
önkormányzat nevében és mégsem társulási formában működik tovább a tagóvoda, azt a 
nagykökényesi önkormányzatnak 5 évig üzemeltetnie kell. Ha probléma merül fel bármivel 
kapcsolatban ő annak először mindig utána szokott járni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Valóban rossz, ha a szakmai munkát becsmérlik. Javasolta már a nagykökényesi Képviselő-
testületnek, hogy kérjenek a tagóvodára szakmai vizsgálatot, amennyiben probléma merül fel. 
 

Kómár József polgármester 
 

A kistérségi ülésen felvetődött az intézmények bérezése és megdöbbent rajta, hogy Heréd az 
egyedüli önkormányzat, ahol az oktatási-nevelési intézményi dolgozók jelentős cafetériát kapnak. 
Azt tudja, hogy legyen szó iskoláról, óvodáról soha nem volt kérdés, hogy kapjanak-e cafetériát az 
intézményi dolgozók. Továbbra is úgy gondolja, hogy a szakmai munkába nem szabad beleszólni. 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Napközi 
Otthonos Óvoda 2011/2012 tanév szakmai beszámolóját, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

168/2012.(IX.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Napközi 
Otthonos Óvoda 2011/12-es nevelési év szakmai munkájáról szóló 
beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy az intézményvezetőt a 
határozatról értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető elköszön és távozik az ülésről. Kómár József polgármester 
úr 7 perc szünetet rendel el. 
 
 

IV. Napirendi pont 
 

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetés I félévi teljesítéséről 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A beszámolót minden képviselő megkapta. Az ülés előtt ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Felkéri Samu Alfonznét, a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a Képviselő-testülettel az ülésen elhangzottakat. 
 

Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A napirendi pontot a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. A megküldött előterjesztés 
szöveges beszámoló részében volt egy kisebb elírás, melyet módosítani kell, de a rendelet és a 
határozat szövegében változás nem történt, így azt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság módosítás nélkül 
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A szöveges beszámoló 6. oldalán a második táblázatban van egy kisebb hiba az óvoda szakmai 
anyag kiadásánál a teljesítésként 33,2 % szerepel holott valójában 3,8 %-os volt, valamint az alatta 
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lévő sorban az egyéb anyagbeszerzés soron is módosul a %-os mutató 3,8 %-ról 73,0 %-ra mind a 
két helyen az összegek viszont helyesen szerepelnek. 
A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott még, hogy jó látni az első félévi átcsoportosítást, 
ezáltal nyomon követhető az önkormányzat pénzmozgása. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Az UPC elköltözött már a Művelődési Ház vetítő terméből? 
 

Kómár József polgármester 
 

Igen kiköltözött az óvoda előtti oszlopra, de az önkormányzattal szemben még van tartozása, mely 
ügyben már a pénzügy felvette velük a kapcsolatot. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Van még szennyvízcsatorna bekötés? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Igen, folyamatosan kötnek rá csak ő attól tart, hogy aki a II. félévben köt rá a csatornára, annak 
2013. évben már a tízszeres szorzóval rendkívül magas talajterhelési díja lesz. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Mi lesz azokkal, akik végképp nem tudnak rákötni a csatornára? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Véleménye szerint az időskorúakat nem lehet ezzel a magas díjjal sem rákényszeríteni a bekötésre. 
De azon családoknak, ahol jelentő vízfogyasztás van, ott rá fognak kötni a szennyvízcsatornára. 
 

Kómár József polgármester 
 

A pénzügy által készített szöveges beszámoló részletesen tartalmazza az I. félévi változásokat.        
A beszámolóból jól látszik, hogy tökéletesek a mutatóink, nincsenek fizetési problémáink. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Valóban tartalmas beszámoló készült, melyet szeretne megköszönni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Hamarosan nyílik a LEADER III. tengely, melyben a kastélykert kerítés felújítására és az óvoda 
előtti parkoló aszfaltozására szeretne pályázni az önkormányzat. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha nem nyer a már benyújtott ÉMOP pályázatunk, akkor nem lehetne, hogy itt kerülne benyújtásra 
a Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása is? 
 

Kómár József polgármester 
 

Nem lehet a LEADER III. tengely pályázatba benyújtani, mert az útpályázat még tartaléklistán van 
és egy munkának csak egy pályázatban lehet szerepelnie. De véleménye szerint, ha jövőre nyer az 
útpályázat és ez a LEADER III. tengely pályázat az elég is lesz. Ha mégsem nyer az ÉMOP 
útpályázatunk, akkor a következő LEADER pályázatba még betehetjük a Művelődési Ház tetőt. 
 

Román Ernő gazdálkodási üi. 
 

Papp Ákos képviselő úr csatorna bekötések iránt való érdeklődéséhez szeretné elmondani, hogy a 
beszámoló szerint az I. félévben, azaz június 30-ig 830.000 Ft folyt be a szennyvízbekötésekből. 
Jelenleg, ha jól emlékszik 1.200.000 Ft-os pénzfogalom volt azon a számlán. A bekötések között 
van olyan, aki egyszerre kifizette a bekötési díjat, de van olyan is, aki részletekben tudja csak 
megfizetni a díjat. 
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Kómár József polgármester 
 

A Herédre költözött új lakók, amikor jönnek megkérdezni, hogy mennyibe kerül a bekötés 
meglepődnek, hogy csak ennyit kell érte fizetni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

BAUCONT ügyben „nagy a csend”, javasolja, hogy levelet kellene írni a MILLER-ING Kft.-nek. 
Korábban fontos volt nekik, hogy az önkormányzatok aláírják az átadásról szóló szerződést. Azóta 
megérkezett a NAV állásfoglalás az Áfá-val kapcsolatban, most már nyugodtan aláírhatják az 
önkormányzatok a szerződést. A nyáron itt jártak iratbetekintésen, azóta egyáltalán nem jeleztek 
semmit sem. Nekünk vissza járna tőlük közel 3 MFt, ők pedig megkapnák a 49 %-os tulajdont 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az önkormányzat és 
intézményei 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló rendelet módosítását, szavazásra 
teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 
 

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. (Aht) 65.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 10 § (1) d.) pontjában foglalt feladatkörében 
eljárva az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.13.) 
önkormányzati rendelete  módosítására a következőket rendeli el: 
 

1.§ (1) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.13.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

„2.§  A Képviselő-testület Heréd Községi Önkormányzat és intézményeinek 2012. évi 
összevont működési és felhalmozási költségvetésének 

bevételi főösszegét:  263.274 e Ft-ban, 

kiadási főösszegét:                    263.274 e Ft-ban állapítja meg.” 
(2)  A R. 1.§ (2) bekezdésében szerplő 6. melléklet helyébe jelen melléklet 6. melléklete 
lép. 

 

2.§ (1) A R. 3.§ (1) bekezdésében szereplő a 2012. évi költségvetési év összevont működési 
és felhalmozási pénzforgalmi mérlege helyébe jelen rendelet 1.melléklete lép. 

(2) A R. 3.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 

„(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és 
felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg: 
a) Működési költségvetés bevételei adatok ezer Ft-ban 

aa) Intézményi működési bevételek 16.579 
Herédi Napközi Otthonos Óvoda működési bevétele 11.245 
Önkormányzat működési bevétele 5.334 

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 88.506 
Helyi adók 13.000 
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Átengedett központi adók 75.272 
Egyéb sajátos bevételek 234 

ac) Költségvetési támogatások 94.777 
Normatív hozzájárulások 76.383 
Központosított előirányzatok 2.050 
Normatív kötött támogatás 15.829 
Központi előirányzatból kapott támogatás 515 

ad) Egyéb működési bevételek 36.438 
Működési költségvetési bevétel összesen: 236.300 

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 
ba) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2.489 
bb) Egyéb felhalmozási bevételek 20.609 
bc) Pénzforgalom nélküli bevételek  1.139 
bd) Hitel felvétel felhalmozási célra 2.737 
Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: 26.974 

c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek                    263.274„ 
(3) A R. 3.§ (3) bekezdése az alábbiakra módosul: 
„(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és 

felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza 
meg:adatok ezer Ft-ban 

aa) Önállóan működő és gazdálkodó   adatok ezer Ft-ban 
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség működési kiadásai: 43.661 
Személyi jellegű kiadások 28.347 
Munkaadókat terhelő járulékok 7.160 
Dologi jellegű kiadások 8.154 

ab) Önállóan működő és gazdálkodó 
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség felhalmozási kiadásai: 419 
Beruházási kiadás 419 

ac)Önállóan működő  
Herédi Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásai: 56.814 
Személyi jellegű kiadások 27.866 
Munkaadókat terhelő járulékok 7.096 
Dologi jellegű kiadások 21.852 

ad)Önállóan működő  
Herédi Általános Iskola működési kiadásai: 73.052 
Személyi jellegű kiadások 42.996 
Munkaadókat terhelő járulékok 11.004 
Dologi jellegű kiadások 16.208 
Ellátottak pénzbeli juttatása 2.844 

ae)Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai: 76.511 
Személyi jellegű kiadások 17.511 
Munkaadókat terhelő járulékok 4.661 
Dologi jellegű kiadások 26.957 
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Egyéb működési kiadások 18.941 
Általános tartalék 4.123 
Rövid lejáratú hitel visszafizetése 4.318 

af)Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:12.817 
Beruházási kiadások 2.681 
Felújítási kiadások 3.439 
Felhalmozási céltartalékok 6.697” 

 

(4) A R. 3.§ (4) bekezdése az alábbiakra módosul: 
„(4)A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését  
önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg: 
a) Működési költségvetés kiadásai: 250.038 

Személyi jellegű kiadások 116.720 
Munkaadókat terhelő járulékok 29.921 
Dologi jellegű kiadások 73.171 
Ellátottak juttatása 2.844 
Egyéb működési kiadások 18.941 
Általános tartalék 4.123 
Rövid lejáratú hitel visszafizetése 4.318 

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 13.236 
Beruházások 3.100 
Felújítások 3.439 
Felhalmozási céltartalékok 6.697 

c) Költségvetési kiadások összesen: 263.274” 

(5) A R. 3. § (5) bekezdésében szereplő a kiadások intézményenkénti részletezését 
tartalmazó 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

(6) A R. 3. § (6) bekezdésében a tervezett beruházási és felújítási előirányzat 
feladatonkénti felsorolását tartalmazó 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete 
lép. 

(7) A R. 3. § (7) bekezdése az alábbiakra módosul:  
„(7) Költségvetési kiadás:  263.274 eFt 

Költségvetési bevétel:   263.274 eFt  
Költségvetési hiány            0 eFt-ban állapítja 

meg.” 
(8) R. 3. § (8) bekezdése az alábbiakra módosul: 

„(8) A 2011. évi felosztás előtti pénzmaradvány tartalék 1.139 eFt.” 
(9)  A R. 3. § (9) bekezdésében szereplő 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete 

lép.  
 

3.§ (1) A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1)A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát működési  célra 4.123 e 
Ft összegben hagyja jóvá.” 
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(2) A R 4§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 6.697 eFt 

összegben határozza meg az alábbi pályázati önrészek biztosítására 
 

a) ÉMOP 3.1.3-11  kisléptékű település fejl. 2.522.166 Ft 
b) EMVA IV. tengely 1019346 célt az. Juhász-kupa  3.431.445 Ft 
c) EMVA IV. tengely 1019476 célt az. kulturális rend. 449.037 Ft 
d) EMVA IV. tengely 1019353 célt az. multifunkc. eszk. 294.449 Ft” 

 

4.§ A Képviselő-testület a 2012. I. félévi előirányzat változásokat jelen rendelet 5. 
melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

5.§  Ez a rendelet 2012.09 19-én lép hatályba és 2012.09 20-án hatályát veszti. 
 
 

kmf 
 
 

Kómár József                                                                            Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester                                                                               körjegyző 
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16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
pdf formátumban. 
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16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
pdf formátumban. 
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16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
pdf formátumban. 
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16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
pdf formátumban. 
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16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
pdf formátumban. 
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16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
pdf formátumban. 
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16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
pdf formátumban. 
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16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
pdf formátumban. 
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16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
pdf formátumban. 
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16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
pdf formátumban. 
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16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
pdf formátumban. 
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16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
pdf formátumban. 



~ 359 ~ 
 

16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
pdf formátumban. 
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16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
pdf formátumban. 
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16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
pdf formátumban. 
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16/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
pdf formátumban. 
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Kómár József polgármester 
 

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi I. félévi teljesítéséről szóló szöveges beszámoló 
elfogadását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

169/2012.(IX.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és 
intézményei 2012. I. félévi pénzügyi helyzetéről és gazdálkodásáról szóló – a 
jegyzőkönyv mellékletét képező- beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta. 

 

V. Napirendi pont 
 

Beszámoló a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulásban  
végzett I. félévi munkájáról 

 

(Szóbeli előterjesztés) 
 

Kómár József polgármester 
 

A Kistérségi munka szinte már csak az Alapító Okiratok módosításáról szól, valamint most 
legfőképpen a járások kialakításával foglalkoznak. Felvetődött a polgármesterekben, hogyha a 
Kistérségi Társulások megszűnnek, mert átveszi a helyüket a járási hivatalok, akkor nem lesz olyan 
fóruma a polgármestereknek, ahol megbeszélhetik közös dolgaikat? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Amikor az új önkormányzati törvény tervezetét olvasta, abban benne volt, hogy az új rendszerben is 
fog működni a polgármesterek részére egy fórum. De azt is olvasta, hogy a jegyzőknek is lesz 
fóruma mégpedig azért, hogy az általuk véleményezett előterjesztések kerüljenek a polgármesterek 
elé. 
 

Kómár József polgármester 
 

A közigazgatás átszervezése miatt most a Kistérségben is hasonló a helyzet, mint az 
önkormányzatoknál, a változásokkal kapcsolatban senki nem tud semmit. Az eredeti elképzelések 
már többször módosultak, majd január 1-jétől megtudjuk, hogy mi fog változni. A Kistérségi 
üléseken ő az egyedüli, aki politikai hovatartozás nélkül megmondja a véleményét egy-egy 
témakörben. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú Társulásban végzett 2012. I. félévi munkájáról szóló szóbeli beszámolót, 
szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

170/2012.(IX.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 
6. § (3) bekezdése alapján a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás I. 
félévi munkájáról, a társulási tanácsban végzett tevékenységéről szóló 
polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 
 

VI. Napirendi pont 
 

Rendeletek módosítása – állattartási és köztisztasági rendeletek 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az állattartási rendeletet, azért kell módosítani, mert a Kormányhivataltól kaptunk egy levelet, 
melyben arról értesítenek bennünket, hogy törvényi módosítás miatt nem lehet szabályozni sem az 
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ebek, sem a haszonállatok számát, ezért kéri, hogy módosítsa a Képviselő-testület az állattartásról 
szóló rendeletét és helyezze hatályon kívül a rendeletben szereplő összes olyan szabályozást, mely 
az állatok számának szabályozásával kapcsolatos. Ha az egy portán tartott állatokkal kapcsolatban 
valakinek problémája van, birtokvédelmet kérhet a helyi jegyzőtől. 
A köztisztasági rendeletet azért kell módosítani, mert megváltozott a hulladékszállítási 
közszolgáltatást végző cég. 
Papp Ákos képviselő úr említette, hogy egyes települések - mivel elvették az önkormányzatoktól a 
szabálysértési rendelkezést - úgy határoztak, hogy élnek a jogszabály adta lehetőséggel, mely 
szerint a kirívóan közösségellenes magatartást folytatók ellen rendeletet alkothatnak. Egyetért a 
rendeletalkotási szándékkal, de a rendeletalkotásnak csak abban az esetben van értelme, ha azt az 
önkormányzat be is tudja tarttatni valamint a rendelkezései nem ütköznek törvénnyel. Ismerteti 
ezzel kapcsolatos tapasztalatait. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A rendeletalkotásnak akkor lesz értelme, ha lesz olyan eset, amikor szükség lesz rá. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az a baj, hogy a füstölök ellen, nem tudunk mit tenni. A mostani szabályozás szerint a Tűzoltóságra 
lehet panaszt tenni, de a Tűzoltók nem fognak minden egyes esethez kivonulni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző ismerteti a Képviselő-testülettel az állattartási rendelet 
módosításait. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az állattartási rendelet 
módosítását az ismertetettek szerint, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 
 

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
17/2012.(IX.19.) rendelete 

az állattartásról szóló 14/2004.(V.1) rendelete módosításáról 
 
Heréd Község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott, eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában biztosított 
feladatkörében eljárva, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. tv. 5. §.-ával bevezetett mezőgazdasági 
haszonállatszám korlátozása tiltó rendelkezésére figyelemmel, az állattartásról szóló 14/2004. (V.1) 
rendelete módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1. § Az állattartásról szóló 14/2004.(V.1) rendelet 3. §-a, 4.§-a az azt megelőző címmel, 8. § 
(1) bekezdése, valamint a 13. § -a az azt megelőző címmel hatályát veszti. 

 

2. §. Ez a rendelet 2012. szeptember 30-án lép hatályba és 2012. október. 1-én hatályát veszti. 
 
 

kmf 
 
 
Kómár József                                        Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester         körjegyző 
 
 

Kómár József polgármester 
 

A köztisztasági rendelet módosítását a közszolgáltatást végző cég változása miatt, szavazásra teszi. 
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HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
18/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló  
8/2003.(VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Heréd Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§ b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
8.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a hulladékszállítási közszolgáltatást ellátó 
szervezetben bekövetkezett változások okán, a helyi környezet védelméről és a település 
tisztaságáról szóló 8/2003.(VI.23.) önkormányzati rendelete módosításáról következőket rendeli el. 
 

1.§ A helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 8/2003.(VI.23.) önkormányzati 
rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7.§  (3) A hulladékkezelési közszolgáltatást a Hatvani Városgazdálkodási Zrt. 3000 Hatvan, 
Szepes Béla út 2. végzi.” 

 

2.§  Ez a rendelet 2012. szeptember 19-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 

kmf 
 
 
Kómár József          Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester        körjegyző 
 

VII. Napirendi pont 
 

Egyebek, kérdések 
 

 Juhász kupa pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 
 

Kómár József polgármester 
 

Befejeződtek a Juhász kupa pályázat munkái. A számlát még nem fizettük ki. A pályaavató 
ünnepség szeptember 25-én 17 órakor lesz. Szeretné megvendégelni az avatón a meghívott 
vendégeket, melyre még plusz pénzt kellene biztosítani. A sportolók vállalták, hogy a rendezvényre 
ők biztosítják az innivalót. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Gedei Sándort érdemes megbízni a babgulyás elkészítésével, mert a faluesti rendezvényhez is ő 
biztosította a gulyáslevest nem volt semmilyen probléma sem az étellel, sem a kiszolgálással. 
 

Kómár József polgármester 
 

Úgy tervezi, hogy 130 fő részére kellene babgulyást készíteni, mely szerinte adagonként 500 Ft-ból 
megoldható vagy esetleg még kenyér kell venni a babgulyás mellé. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

A kenyeret a pékség támogatásként felajánlja. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A záró rendezvény nyilvánosságára, arculattáblára is kellene még pénzt biztosítani legalább 50.000 
Ft-ot, mert kötelezően előírt pályázati elem. 
 

Kómár József polgármester 
 

Javasolja, hogy az étkeztetésre 70.000 Ft-ot, a nyilvánosságra 50.000 Ft-ot biztosítson a Képviselő-
testület az általános tartalékalap terhére. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Juhász kupa pályázat 
záró rendezvényéhez és a nyilvánosságra fedezet biztosítását, szavazásra teszi. 
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A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

171/2012.(IX.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EMVA IV. tengely „Juhász 
kupa megrendezésére alkalmas helyi sportpálya korszerűsítésére” pályázat záró 
rendezvényéhez és a nyilvánosság biztosításához 120.000 Ft többletelőirányzatot 
biztosít az általános tartalékalap terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelésekre. 
 

Határidő: 2012.09.25. 
Felelős: Kómár József polgármester 

 
 

 2111.sz. főút útfelújításával kapcsolatban tájékoztatás 
 

Kómár József polgármester 
 

A Nógrád-Vanyarc patak feletti híd nem lett megszélesítve, mint ahogy az a tervekben szerepelt. 
Statikusok mérték fel a híd állapotát és nem találták alkalmasnak a hidat arra, hogy szerkezeti 
változást végezzenek rajta. Ígéretet kapott rá a Magyar Közútkezelőt, hogy 5 éven belül felújítják a 
hidat mivel teljesen elhasználódott. 
 
 

 Táncsics utcai lakók kérése 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

A Táncsics utcában lakók többen is jelezték neki, hogy a Kökényesi út felől a Táncsics utca 
bejáratánál behajtani tilos táblát helyez el valaki. Kérik, hogy azt szedjük le onnan. 
 

Kómár József polgármester 
 

Nem az önkormányzat rakta ki oda azt a táblát, de le fogjuk szerelni onnan. 
 
 

 Állami Számvevőszék ellenőrzésről tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése augusztus végén megtörtént, melyről az ellenőrök által 
készített véglegesített munkalapokat szeptember 11-én megkaptuk. Ezek szerint az önkormányzat 
összességében jól megfelelt minősítést kapott. Az ellenőrzésben összesen országosan 12 település 
vett részt. Az ellenőrzés az önkormányzat belső kontrollrendszere működését vizsgálta. Szinte 
minden szabályzattal rendelkezett az önkormányzat, a számlák és az egyéb kifizetések a 
szabályoknak megfelelően történtek. A kisebb összegű munkáknál volt az önkormányzatnak 
hiányossága a szabályzatban leírtakhoz képest, ott kicsit több dokumentálásra lesz szükség. Az 
ellenőrök véleménye, hogy ezen munkák teljes körű elvégzéséhez még plusz egy főre szüksége 
lenne a pénzügynek. Ezzel szemben a járások miatt létszámelvonás lesz. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Gratulálunk ehhez a szép eredményhez. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Köszönjük. 
 
 

 Nagykökényesi tagóvoda vizesblokk felújítási pályázatról tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az óvoda beszámolójánál már elmondtuk, hogy az idei évben benyújtott infrastrukturális 
pályázaton, melynek keretében a nagykökényesi tagóvoda vizesblokk felújítására pályáztunk 2 
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millió Ft-ot nyertünk. A felújítási munkálatok az óvodavezető kérésének megfelelően csak a jövő 
évi nyári szünetkor fognak megvalósulni. 
 
 

 Niveus Trade Kft. fogászati rendelési idő módosításának kérése 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Dr. Vígh Annamária fogorvos rendelési időmódosítással fordult a Képviselő-testület felé. Szeretné, 
ha hétfőn nem délelőtt, hanem délután 13,30-tól – 19,30-ig; kedden délután helyett 9 – 14 óráig; 
szerdán 9 -14 óráig és csütörtökön 13,30-tól – 19,30-ig tartana a rendelési idő. Ezekkel a 
változásokkal is megvan a kötelező 22 órás rendelési idő, így nincs akadálya, hogy a Képviselő-
testület elfogadja a módosítást. A megváltozott rendelési időt az ÁNTSZ felé a fogorvosnak kell 
jeleznie, de ehhez szüksége van a Képviselő-testületek beleegyező határozataira. 
Bejelentkezés alapján folyik a rendelés, így nem okoz problémát az előre bejegyzettek részére sem 
az időpontok változása. A nagykökényesi lakóktól hallotta, hogy örülnek az új fogorvosnak, sőt 
annak is örülnek, hogy most már helyben történik a röntgenezés. 
 

Kómár József polgármester 
 

Nincs egy éve, hogy felújítottuk az új fogászati rendelő épületét és ennek ellenére borzalmas 
állapotban van, jön fel a falon a víz. Megmutatta szakembernek, aki azt tanácsolta, hogy ez ellen 
csak egy speciális gipszkartonozással lehet védekezni. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Javasolja, hogy a megváltozott rendelési idő kerüljön fel a honlapra és a következő Herédi 
Hírmondóban is jelenjen meg. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Niveus Trade Kft. 
fogászati rendelési idő módosításáról szóló kérelem elfogadását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

172/2012.(IX.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Vígh Annamária fogorvos 
kérésére hozzájárul a Nagykökényes községgel közös fogászati praxis herédi 
rendelőjében a rendelési idő megváltozásához, az új rendelési idő: Hétfő: 13.30-
19.30, Kedd: 9.00-14.00, Szerda:9.00-14.00 (iskola fogászat), Csütörtök:13.30-
19.30, Péntek: nincs rendelés. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

 Régi fogászati rendelő bérbeadásáról Három Grácia Kft.-nek 
 

Kómár József polgármester 
 

A Képviselő-testület kapott egy megkeresést a Három Grácia Kft. képviselőjétől, melybe leírják, 
hogy fogtechnikával foglalkoznak és működéshez megfelelő helyiséget keresnek. A herédi régi 
fogászati rendelőt alkalmasnak találták erre a feladatra. Saját költségükön jelentős beruházást 
terveznek végrehajtani a rendelőn, de a beruházás költségeit le szeretnék vonni a fizetendő bérleti 
díjból. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Az önkormányzatnak jó így, ahogy most van a rendelő. A vállalkozó érdeke, hogy a helyiség 
szétválasztása megtörténjen, ezért nem indokolja semmi, hogy a beruházás költségeivel 
csökkentsük az önkormányzatnak fizetendő bérleti díjat. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Korábban a Képviselő-testület javasolta, hogy ide helyezzük el a Családsegítő Szolgálatot a helység 
felújítása után. 
 

Kómár József polgármester 
 

Rengeteg fogászati eszköz van még a régi rendelőben, melyre nem tartott igényt a fogorvos. Nem 
beszélve a régi fogászati kezelőegységről, azzal is kezdeni kellene valamit. Javasolja, hogy ne adjuk 
bérbe a helyiséget, mert arra a helyiségre az önkormányzatnak is szüksége van, hiszen az újonnan 
készített asztalokat és padokat, valamint a három sátrat valahol tárolni kell. Abban az épületben 
riasztó van és raktárnak megfelelő. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Javasolja, hogy ne adja bérbe az önkormányzat azt a helyiséget. Meg kell válaszolni a cégnek, hogy 
az önkormányzatnak más elképzelései vannak azzal a helységgel kapcsolatban. 
 

Kómár József polgármester 
 

Egyetért a javaslattal. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Három Grácia Kft. régi 
fogászati rendelő bérbeadási kérelmének elutasítását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

173/2012.(IX.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Három Grácia Bt. kérelmét 
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő, Heréd Arany J. utca 27. szám 
alatti volt fogorvosi rendelő helyiség bérbeadásáról. 

 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a helyiséget saját maga hasznosítja, nem 
kívánja bérbe adni. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

 Kolozsvári utcai fák telepítéséről és a településen kiszáradt fák kivágásának elhatározása 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

A Kolozsvári utcai kivágott fák pótlására az egy éves határidő hamarosan le fog járni. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

A Hatvani úti fakivágásról és pótlásról sem döntöttünk még. 
 

Kómár József polgármester 
 

Szeptember 30-ig lesz az önkormányzatnak közmunkása, utána nem lesz, akivel földmunkát tudna 
végeztetni. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Az Arany János utcai kivágott fák pótlásának 70 %-a kiszáradt. Nem javasolja, hogy földlabda 
nélküli fákkal pótoljuk a kivágott fákat. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A településen kiszáradt fákról helyszíni jegyzőkönyvet vett fel a Hivatal, melyet ismertet a 
képviselőkkel. A felméréskor fotókat is készítettek. 
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György Istvánné alpolgármester 
 

Az óvoda mellett ültetett még élő fák oldalhajtásait le kellene vágni, mert elveszik csak a fa erejét 
és így nem tud erősödni. 
 

Kómár József polgármester 
 

A rendkívüli száraz időjárás miatt a településen sok fa kiszáradt. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A közterületen lévő fák kivágására fakivágási kérelmet kell kérni. A Kormányhivatal majd kijelöli 
valamelyik környező település jegyzőjét a fakivágás engedélyezési eljárás lefolytatásra. Ha menet 
közben az elszáradt fák veszélyesség válnának, akkor ki kell vágni és utólag be kell jelentenie az 
önkormányzatnak. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a településen kiszáradt fák 
kivágásának elhatározását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

174/2012.(IX.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli száraz időjárás 
miatt a település közterületein helyszíni szemle jegyzőkönyvben felmért kiszáradt és 
kiszáradó félben lévő fák kivágását határozza el:  

 Emlékparkban: 6 db gömbszivarfa, 3 db fehértörzsű nyírfa és 3 db akácfa, 
 Rákóczi út 52. sz. előtt: 3 db fenyőfa, 
 Rákóczi út 47. sz. előtti területen 5 db fenyőfa, 
 Rákóczi út - Iskola utca sarkán: 1 db fenyőfa, 1 db tujafa, 
 Rákóczi út – Templom mögötti részen: 1 db madárberkenye fa, 
 Szoborkertben: 1 db akácfa, 
 Rákóczi út 71. számú ház előtt 1 db fenyőfa, 
 Rákóczi úton a Vízmű területén: 4 db fenyőfa, 
 Rákóczi út 118. szám előtti területen: 3 db fenyőfa, 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a fakivágási engedély megkérésére, az 
engedélynek megfelelően a fakivágások elvégeztetésére és pótlások felmérettetésére. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 

Kómár József polgármester 
 

Most pedig azt beszéljük meg, hogyan pótoljuk a Kolozsvári utcában kivágott fák. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Javasolja, hogy független szakértőtől kérjünk, javaslatot, arról, hogy milyen fát érdemes oda 
ültetni,annak megfelelően pedig kérünk 3 db árajánlatot a pótlásra. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Vicián Károly helyi lakos, kertészmérnök és biztos, hogy adna ilyen javaslatot. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Kolozsvári utcai 
fapótlására elhangzott javaslatot, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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175/2012.(IX.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza kertészeti felmérést 
követően a Kolozsvári utcai fapótlásra árajánlatok beszerzését.  
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a soron következő Képviselő-ülésre 3 db 
ajánlat beszerzésére. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: soron következő Kt. ülés 

 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

A Hatvani úti fakivágással kapcsolatban korábban úgy döntött a Képviselő-testület, hogy az 
útfelújítás után tér vissza rá. Az útfelújítás megtörtént több fa megmaradt, az ottani lakók kérdezik 
mi lesz a fákkal? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ezzel kapcsolatban korábban már döntött a Képviselő-testület. Meg kell kérni a megmaradt fákra is 
a fakivágási engedélyt a Kormányhivatal által kijelölt jegyzőtől. 
 Óvoda kérelme sajátos nevelési igényű gyermek ellátásával kapcsolatban 

 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az óvodavezető azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy egy sajátos nevelési igényű 
gyermek ellátásához szeretne többlet előirányzatot kérni. Ismerteti az óvodavezető kérelmét.            
A gyermek ellátása 2,5 hónapra 127.820 Ft-ba kerül. 
 

Kómár József polgármester 
 

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására kifizetett összeget teljes egészében visszakapjuk az 
államtól? 
 

Román Ernő gazdálkodási üi. 
 

Nem mindet kapjuk vissza. Egy évre 200.000 Ft/fő az SNI-s gyermek ellátására járó normatíva. 
Kérdés, hogy ez jövőre hogyan lesz lehívható. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A gyermek egy havi ellátása 51.128 Ft, éves költségünk 11 hóval számolva 562.408 Ft, ebből jön 
vissza 200.000 Ft. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Ezt a feladatot nem kistérségi szinten látjuk el?  
 

Kómár József polgármester 
 

Ebben az évben volt már egy óvodai eset, de ott is sikerült a szülőt meggyőzni arról, hogy a 
gyermeknek jobb helye van Hatvanban speciális iskolában. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Mielőtt erről döntünk, azt is meg kell nézni, hogy belefér-e ez a kisgyermek ellátása az óvoda 
Alapító Okiratában ellátandó feladatok közzé. Nem bírja kigazdálkodni az óvoda saját 
költségvetéséből? 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Kérjük meg az óvodavezetőt, hogy legalább az ellátási összeg felét a saját költségvetéséből 
gazdálkodja ki. 
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Kómár József polgármester 
 

Javasolja, hogy biztosítsunk erre a feladatra 100.000 Ft-ot az óvodának. A továbbiakat pedig 
beszéljük meg. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Ha lesz ehhez a kisgyermekhez hasonló eset, akkor ezek után azt sem utasíthatja el az óvodavezető. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Javasolja, hogy fizessük most ki a 127.820 Ft-ot a két és fél hónapra, a továbbiakat pedig beszéljük 
meg. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Jó lenne, ha az ilyen problémákat előtte megbeszélné az intézményvezető a fenntartóval, már 
felvette a gyermeket, a szakvéleménynek megfelelően el kell látni. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Ebben az esetben senki sem jár jól, sem a gyermek, sem az önkormányzat, sem az óvoda. 
 

György Istvánné polgármester 
 

Eddig is behordták a gyermeket hetente egyszer a Nevelési Tanácsadóba. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A hatályos Alapító Okiratnak megfelel a gyermek itteni ellátása? 
 

György Istvánné polgármester 
 

Igen, megnézték, megfelel. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Javasolja, hogy most kapja meg az óvoda a kért teljes összeget és három hónap eltelte után kérjünk 
a fejlesztő pedagógustól szakvéleményt. A szakvélemény alapján már tud dönteni a további 
finanszírozásról a Képviselő-testület. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az 1 fő sajátos nevelési 
igényű gyermek ellátásához többletelőirányzat biztosítását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

176/2012.(IX.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezető kérelmére 1 fő 
sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztő ellátásához az általános tartalékalap terhére 
128.000 Ft többletelőirányzatot biztosít.  

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat szerint az 
átcsoportosításról gondoskodjon. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 30 nap 

 
 

 Sportpálya mögötti kerítés ügyében 
 

Kómár József polgármester 
 

Korábbi években tervezték a Sportpálya mögötti terület lekerítését. A Juhász kupa alkalmával 
lecserélt régi kerítésből a jobb elemeket megtartották, mellyel a sportpálya mögötti területet 
szeretnék lekeríttetni. A lekerítéshez 3 m3 sóderre és pár zsák cementre is szükség. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Térképen meg kell nézni a telekhatárt, nehogy később baj legyen a lekerítésből. Az önkormányzat 
karbantartási előirányzatából biztosítható a sóder és a cement. 
 

Terényi Dencs Mária és Terényi Lászlóné igazgatási ügyintézők megérkeztek az ülésre. 
 
 

 Körjegyzőségi bérelőirányzat emelés kérése 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A járásokkal kapcsolatban pénteken voltak egyeztetésen, ahol elvárták volna, hogy az 
önkormányzatok ajánljanak fel létszámukból a járásnak. Korábban a Kormányhivatal kért a 
Hivataltól olyan ügyiratforgalmi felmérést, hogy egyes területeken, hány ügyirat született az 
önkormányzatnál. A rendelkezésünkre álló információk alapján az ellátandó feladatok közül több 
marad az önkormányzatnál, mint amit elvisznek a járásba, de kevesebb emberrel kell a megmaradt 
feladatokat ellátni. Az eredeti tervek szerint az államigazgatási ügyek átkerültek volna a járásokhoz 
és helyben csak az önkormányzati ügyek maradtak volna. A korábban polgármesteri hatáskörbe 
tartozó ügyek közül az év elején több átkerült jegyző hatáskörbe, reménykedett benne, hogy azért 
mert ezek elkerülnek a járáshoz. Az egyeztetőn elmondták nekik, hogy az önkormányzattól átadott 
emberek védettek lesznek, míg az önkormányzatnál maradó emberek státusza attól lesz függő, hogy 
az önkormányzat hogyan tudja kigazdálkodni a megmaradt emberek bérét. Mivel mindenképp 
kellett létszámot felajánlani a járásba az önkormányzattól nyugdíjba menő igazgatási ügyintéző 
álláshelyét tudta felajánlani, mert azt már tudtuk, hogy ez évben egy fő nyugdíjba fog menni. A 
nyugdíjba menő dolgozót az önkormányzati rendelet alapján az egy havi bérének megfelelő jutalom 
illeti meg, melyhez szükség van a Képviselő-testület döntésére. Ismerteti a nyugdíjazás menetét. A 
nyugdíjba vonuló miatt szeretné a Körjegyzőség bérelőirányzatát megemelni 340.000 Ft-tal az 
általános tartalékalap terhére. A korábban nyugdíjba vonulók közül mindenki megkapta ugyanezt a 
jutalmat. Jelenleg az általános tartalékalapon 974.000 Ft van. 
 

Kómár József polgármester 
 

Hát nem sok, amit kap Terényiné Marika. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Sajnos nem volt kellő idő megbeszélni a nyugdíjba vonulás menetét, mert a nagykökényesi 
pályázati elszámolás és a herédi ÁSZ ellenőrzés miatt nagyon el volt foglalva. Amikor sikerült egy 
kis időt szakítania, hogy megbeszéljék Terényiné Marikával a nyugdíjazását, akkor saját maga 
ajánlotta fel, hogy elmegy nyugdíjba. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a körjegyzőség 
bérelőirányzatának emelését, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

177/2012.(IX.17.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyugdíjba menők jutalmának 
biztosítására a Körjegyzőség bérelőirányzatát 340.000 Ft-al megemeli az általános 
tartalékalap terhére. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az átcsoportosítást a határozat szerint 
végezze el.  

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 30 nap 
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 Honty Hajnalka birtokvédelmi ügyében tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Honty Hajnalka birtokvitába keveredett a szomszédjával a kerítés melletti növények miatt. Korábbi 
években már volt hasonló vitája a másik szomszédjával is. Terényiné Ildikóval kint voltak helyszíni 
szemlén a birtokvita ügyében, akkor tájékoztatta a lakost, hogy az egy éven túli birtokvita nem az 
önkormányzathoz tartozik, hanem a Bírósághoz. Mostani levelében a Képviselő-testülethez fordul 
segítségért. Mivel a szóban forgó fák nem mostani ültetésűek így továbbra is a döntést a birtokvita 
ügyében a Bíróságnak kell meghoznia, ha nem sikerül megegyezniük. Tájékoztatta a Képviselő-
testületet a hozzá címzett levélről. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az utóbbi időben, egyre több esetben kérnek a lakók birtokvédelmet. 
 
 

 LEADER III. tengely pályázattal kapcsolatban tájékoztatás 
 

Kómár József polgármester 
 

Hamarosan nyílik a LEADER III. tengely, melynek keretében a kastélykert külső kerítés felújítására 
valamint az óvoda előtti parkoló aszfaltozására és az előtte lévő parkban zászlótartó kialakítására 
fog pályázni az önkormányzat, egyik munka sem lesz építésengedély köteles. Erre a pályázatra 
önkormányzatonként 24 millió Ft-ot lehet elnyerni. Választani kellett, hogy az iskolakerítésre vagy 
a szoborpark felújításra pályázzunk. Véleménye szerint az iskolakerítés felújítása már időszerűbb. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kár, hogy nem lehet pályázni játszótérépítésre, mert arra nagy szükség lenne. 
 

Kómár József polgármester 
 

Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja, zárt ülés következik. 
Megköszöni a nyilvános ülésen való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja.  
 
 

Kmf 
 
 
 
 

Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 


